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Bakterier Skimmel

Parasitter
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Vore regnbueørreder i alle typer af 
opdræt kan angribes af sygdomskim 

Virus

Det gælder også i RAS 



Bakterier, svampe og parasitter angriber fiskens
hud, finner og gæller og er en trussel mod 

fiskens sundhed og velfærd



Amøber, fimredyr, svampe og bakterier koloniserer fiskens overflader. 
Inducerer skader og cellulære reaktioner. Det kan skade fiskegællernes
funktion, så de ikke effektivt optager ilt og afgiver CO2



Bakterier forekommer på fiskens overflader
sammen med amøber
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Vannella – isoleret amøbe fra regnbueørredens overflade



Fimredyr, også kaldet ciliater f.eks. Ambiphrya, Apiosoma og
Epistylis koloniserer fiskens overflader. Kan danne tætte lag på 
fiskens hud, finner og gæller, hvor de optager partikler (bakterier, 
celler) fra vandet



Ciliaten Trichodina nigra er mere bevægelig, men lever på samme 
måde ved at filtrere vandet for bakterier og partikler



Flagellaten Ichthyobodo necator også kendt som Costia.
Den kan sidde i tætte lag på fiskens hud, finner og gæller og forhindre respiration 

og osmoregulering

Vi har optalt 142.000 parasitter
på en enkelt lille fisk med en
kropsvægt på blot 1 gram!

Ichthyobodo necator
forekommer både som en
fastsiddende og som en bevægelig og
fritsvømmende organisme.
Den fastsiddende parasit
gennemtrænger og
ødelægger huden. 



Fiskedræberen Ichthyophthirius er dog den værste svøbe
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Oil on canvas by Kurt Buchmann

Hundreder til tusinder
hvide pletter på en fisk
er dødeligt - afhængigt
af fiskens størrelse. Ødelægger
gæller og hud –
både når theronten trænger
ind i huden,
og når tomonten trænger
ud af huden



Monogener – ektoparasitter - Gyrodactylus derjavinoides -
på hud, finner og gæller. Skaber huller i fiskens overflader, når den bevæger 

sig rundt og æder af huden.



Teknikken på dambruget
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• Fem fisk pr dambrug

• 25 slides pr dambrug

• 5 slides med gælleprøve

• 5 slides med hudprøve

• 5 slides med brystfinneprøve

• 5 slides med rygfinne

• 5 slides med halefinne

1. Udstrygning af slim og hudceller fra fiskens overflade
2. Lufttørring
3. Ethanolfiksering
4. Transport til laboratorium



Teknikken i laboratoriet – med masser af tid til grundigt eftersyn
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1. Sølvnitratfarvning
2. Aflæsning i mikroskop



Dyrkning af amøber fra fiskens overflade 
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1. Agarplader præpareres (Petriskål eller Multiwell plate)
2. Gælle eller finne placeres på agar
3. Amøber koloniserer agar
4. Gælle/finne fjernes
5. Amøber formerer sig på agar



Hvad fandt vi i RAS?

Navn på parasit Synonym

Ambiphrya Ambiphrya since 1952

Apiosoma Glossatella but Apiosoma since 1885

Ichthyobodo necator Costia necatrix but I. necator since 1928

Trichodina Trichodina since 1838

Trichodinella Trichodinella since 1953

Ichthyophthirius multifiliis Ichthyophthirius multifiliis since 1876

Gyrodactylus derjavinoides G. derjavini but G. derjavinoides since 2006
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Tabel 1. Identificerede ciliater, flagellater og monogener i de undersøgte dambrug.



Tabel 2. Forekomst af parasitter (ciliater, flagellater og 
monogene parasitter) i de fire undersøgte dambrug. 

Parasit/Dambrug Dambrug F Dambrug

L og N
Dambrug C Dambrug V

Ambiphrya sp. - + - +

Apiosoma sp. - + + +

Ichthyobodo necator - + + +

Trichodinella sp. - + + +

Trichodina sp. - + + +

Ichthyophthirius
multifiliis

- - - +

Gyrodactylus
derjavinoides

- + - -
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Særlige signaturer forekommer i de forskellige dambrug



Prøvetagninger

• 8. august 2019

• 6. november 2019

• 25. februar 2020

• Amøber dyrkedes kun ved 
prøvetagning 25. februar 2020, 
men der blev fundet tre typer:

• Vannella

• Hartmannella

• Trinema
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Amøber forekom i alle dambrug,
men artssammensætningen varierer



Løsninger

• Flere kontrol-strategier må i spil

• Biocider (hjælpestoffer, vandbehandlingsmidler)

• Vandfiltrering (mekanisk fjernelse af parasitstadier)

• Genetisk selektion af resistente fisk

• Vaccination

• Brug af alternative biocider
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Mere om det senere i dag



For sunde fisk i opdræt
Tak for opmærksomheden
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